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  "داوود سرمد"اشعار برگزيدۀ زنده ياد 

  
  )سه بيست و(

  

 پيوند

  بی ثمر  رویِ خود ۀھرز اينجا گياهِ 

  ته ھای خاربا بُ 

  پيوند خورده است

  ن آرزو خوني ۀ(ل اينجا چراغِ 

  س أي بادِ از تند

  ست مرده است ديری

  بيد نجا درختِ اي

  زمين نوش کرده است  قلبِ  پاکِ  کز خونِ 

  درشت و سياه خويش جلدِ  اکنون که زيرِ 

  چاق و خيره سری جوش خورده است چون غولِ 
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  پاک را اين خاکِ ۀ مادران احسانِ 

  جاودانه فراموش کرده است با ننگِ

  بيد برگِ فسردگی سردِ  ۀدر ساي

  پير  يک باغبانِ 

  ل خيا یب، آسوده

  ت خفته استس ديری

  سته اندته ھای وحشی گل گرچه رُ تک ب

  اما ھزار حيف

  ی آفتابئطH نورِ  گرمِ  کز دستِ 

     سزدميسان که  نآ

  خويش ھيچ نوازش نديده اند در عمرِ 

  بيد شاخِ  چون چترِ 

  بر گاھواره ھای غم آلود غنچه ھا

   افگنده سايه سرد                         

  رنج و درد چون کوهِ 

  زين روی ھر کدام 

  ه است تشگفزده و ناخنک  افسرده و

  

  لندگی و رشدبا در دست و پای نازکِ 

  پيچک تنيده است ۀخوردتاب زنجيرِ 

  برف و باد ھای باغ که از دستِ ديوار

  از پا نشسته اند 

    دزد رویه بديگر 

  ديوار نيستند

  باغ چپاولگرانِ  حرصِ  ديگر به چشمِ 

  چون خار نيستند
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   ھادستتشنه لب از دور ھر روز دزدِ 

  شراب باغ کشد ساغرِ  خونِ  آيد ز

    ن اھوی باغبايھ بی آنکه باشدش ز

  !ذره اضطراب يک

  نھفته را در ھر قدم ھزار اميدِ 

  ل ميکندماخويش لگد با پای کورِ 

  غارتگرانه اش سنجشِ  با ميده بيزِ 

  خاک  تHش را که زده ريشه زيرِ  تخمِ 

  ل ميکندکشيده و غربااز خاک بر

  ناله ھا سوزِ  ستمھر چند شعله ھای 

  جوان ۀغنچ رھرو گلوی غمِ  در

  چندين گره زده 

  خار  اما به گوشِ 

  حرفی نگفته است 

  !رازش نھفته است

 

    


